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Παρατάξεις
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΣΥΣΠΕIΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΣΥΣΠΕIΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ

Ριπές
Η δικομματική κυβέρνηση των εθελόδουλων συνεχίζει ακάθεκτη το καταστροφικό της έργο lll Στα 
25 ευρώ όρισε την τιμή για την εισαγωγή στο νοσοκομείο ο «μπουμπούκος» lll Όμως μετά την κα-
τακραυγή αντέκρουσε πρίμα l Μετά από μια μικρή ανάπαυλα τα τάγματα εφόδου της χρυσής αυγής 
ξαναβγήκαν στου δρόμουςlllΤα φασιστοειδή με απύθμενο θράσος εμφανίστηκαν στο Κερατσίνι, στον 
τόπο που οι ίδιοι 4 μήνες πριν δολοφόνησαν τον Παύλο Φύσσα l Καθήκον πλέον όλης της εργατικής 
τάξης είναι να υψώσουμε τείχος αδιάβατο στον φασισμό, στα μνημόνια, τη φτώχια και τον ρατσισμό 
ll Ακάθεκτη και ανεξέλεγκτη συνεχίζει και η γερμανική διοίκηση της D.T στον OTE το καταστροφικό 
έργo lll Μειώνει τις σταθερές θέσεις εργασίας lΈκλεισε το συγκρότημα των καλωδιακών στην 
Αττική lll Κλείνει και άλλα καταστήματα! l Κλείνει τεχνικά τμήματα και συγχωνεύει υπηρεσίες 
l Καταργεί ειδικότητες και εξειδικεύσεις ll Βγάζει στο σφυρί ακίνητα και έπεται συνέχεια lll 
Όσο για τους εργατοπατέρες το μόνο που κάνουν απέναντι σ’ αυτή την επέλαση της διοίκησης, είναι να 
την καλούν και να γλεντάνε διαπαραταξιακά τις «επιτυχίες» της στο πολιτιστικό ll Αυτή τη φορά οι 
εκφυλισμένοι εργατοπατέρες μοιράστηκαν και δωράκια ll iPhone, iPad, laptop, δωροεπιταγές από τον 
γερμανό, ταξιδάκια κ.λ.π. που τους έδωσε η διοίκηση Τσαμάζ lΜπράβο λεβέντες μας, στην υγεία σας 
και πάντα τέτοια! lll

Έκλεισαν και τις καλωδιακές Αττικής!
 Μετά το κλείσιμο 300 και πλέον καταστημάτων, 

του γκαράζ, την κατάργηση των ψυκτικών, των 
ηλεκτρολόγων κ.λ.π. σειρά για κατάργηση και για 
κλείσιμο από την ανάλγητη γερμανική διοίκηση 
πήρε το συγκρότημα καλωδιακών βλαβών αττικής 
διασκορπίζοντας τους συναδέλφους στα τεχνικά 
τμήματα αττικής. 

 Το κλείσιμο των καλωδιακών έγινε τόσο αιφνι-
διαστικά και παραμονές Χριστουγέννων για να μην 
υπάρξουν αντιδράσεις και χωρίς να έχει γίνει πρώ-
τα κάπου πιλοτικά και κυρίως χωρίς καμία μελέτη! 

 Το έχουμε πει επανειλημμένα ότι η διοίκηση έχει 
σχέδιο και έχει αρχίσει εδώ και καιρό να το υλοποι-
εί. Θέλει να αντιγράψει την ίδια πορεία που έχουν 
ακολουθήσει οι άλλες εταιρείες Wind, Vodafone 
κ.λ.π. που έδωσαν τη δουλειά στην εταιρεία TBSP 
και διαχειρίζεται όλο το τεχνικό τους έργο.

 Αύριο να είσαστε σίγουροι ότι θα καταργήσει και 
τα τεχνικά τμήματα, σκοπεύει όλες τις δουλειές να 
τις δώσει στους εργολάβους.

 Εδώ όμως η διοίκηση της D.T αυθαιρετεί, όχι 
μόνο έναντι των εργαζομένων, αλλά και απέναντι 
στην ίδια τη σύμβαση που έχει υπογράψει με την 
εξαγορά του ΟΤΕ από το ελληνικό δημόσιο.

 Με τις αλλοπρόσαλλες επιλογές της, θα διαλύ-
σει το εθνικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών της χώρας.

 Ποια εταιρεία και ποιοι εργολάβοι θα αναλάβουν 
την επισκευή και τη συντήρηση του εθνικού δικτύου 
σε νεροποντές φυσικές καταστροφές κ.λ.π;

 Δεν τους ενδιαφέρουν όμως οι επιπτώσεις, το 
μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η αύξηση της κερ-
δοφορίας και η αύξηση των πριμ των στελεχών που 
κάνουν αυτούς τους σχεδιασμούς.

 Μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της διοίκησης, 
το ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους και 
στις άλλες παρατάξεις είναι αν θα αντιδράσουμε 
και αν επιτέλους Θα τραβήξουμε μια κόκκινη γραμ-
μή.

 Και ενώ οι εργαζόμενοι των καλωδιακών Δαγκλή, 
Αλεξάνδρας και αντιπροσωπείας από τον Ιππόδρο-
μο σε ανοιχτή συνέλευση στου Δαγκλή αποφάσισαν 
κινητοποιήσεις και απεργία, η ΔΑΚΕ με το πρόσχη-
μα ότι πρέπει να μπει η ΟΜΕ στον αγώνα, απέφευγε 
τις κινητοποιήσεις, με αποτέλεσμα την απόφαση 
των εργαζομένων και της πλειοψηφίας της ΠΕΤ-ΟΤΕ 
για δύο 24ωρες απεργίες στην Αττική να μην την 
υπογράψει ο νεοεκλεγείς Δακίτης πρόεδρος!!!

 Σ’ αυτόν τον αγώνα δεν μπήκε ούτε το άλλο τε-
χνικό σωματείο της ΕΕΤΕ παρόλο ότι είχε δεκάδες 
μέλη στις καλωδιακές και στα τεχνικά τμήματα και 
οι οποίοι δούλευαν κανονικά, ούτε η ΟΜΕ-ΟΤΕ με 
αποτέλεσμα να δεχθούμε σαν εργαζόμενοι μια ακό-
μη ήττα.

 Είχαμε μια μοναδική ευκαιρία να επιφέρουμε 
στη διοίκηση μια σημαντική ήττα μιας και ήταν η 

πρώτη φορά με γερμανική διοίκηση 
που προκηρύχτηκε απεργία αναγκά-
ζοντας την διοίκηση να καθίσει στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων 3 
φορές με κορύφωση την τελευταία 
συνάντηση όπου παρευρέθηκε ο ίδιος 
ο κ. Τσαμάζ.

 Αν με δύο 24ωρες παναττικές 
απεργίες της ΠΕΤ-ΟΤΕ θορυβήθηκε 
τόσο πολύ η διοίκηση, φανταστείτε τι 
θα γινόταν αν η ΕΕΤΕ και προπάντων 
η ΟΜΕ-ΟΤΕ είχαν μπει στον αγώνα τι 
θα γινόταν. 

 Εκ’ του αποτελέσματος αποδεδείχθηκε ότι κά-
νεις τους δεν ήθελε να διαταράξει την περιβόητη 
«εργασιακή ειρήνη», ακόμη και οι παρατάξεις που 
αρχικά στήριξαν την απεργία στο τέλος υπαναχώ-
ρησαν. 

 Χαρακτηριστική ήταν η στάση της ηγεσίας των 
«αριστερών» παρατάξεων που όταν τους ζητήσαμε 
να τραβήξουμε μόνοι μας τον αγώνα -όπως αρχικά 
ξεκινήσαμε- με καταλήψεις του Δ. Μεγάρου, ει-
σπράξαμε την κατηγορηματική τους άρνηση.

 Εμείς συνάδελφοι κάναμε ότι μπορούσαμε, δυ-
στυχώς όμως, αυτές τις ηγεσίες στηρίξατε και ψη-
φίσατε για να σας λύσουν τα προβλήματα. 

Μετά την «εθελουσία»  
επαναφέρουν συνταξιούχους!

 Η διοίκηση του ΟΤΕ ενώ έκανε τα πάντα -εκβιάζο-
ντας με τη γνωστή τροπολογία στη βουλή- να απο-
σύρει προσωπικό και πανηγυρίζει γι’ αυτό (αποχώ-
ρησαν 1827) για να καλύψει τα τεράστια κενά που 
η ίδια δημιούργησε, δεν προβαίνει σε αντίστοιχες 
προσλήψεις αλλά επαναφέρει ημετέρους συνταξι-
ούχους που αποχώρησαν με το τελευταίο πρόγραμ-
μα «εθελουσίας». 

 Η προσπάθεια να επαναφέρει συνταξιούχους στο 
Βόλο, συνάντησε τη σθεναρή αντίδραση των στε-
λεχών μας και γενικότερα των εργαζομένων στον 
Βόλο. 

 Ο εκπρόσωπός μας Ασπρούδης Χρήστος μαζί 
με άλλους εργαζόμενους έκανε καταγγελία στην 

Επιθεώρηση Εργασίας και στο Εργατικό Κέντρο 
Βόλου, έγραψε ο τοπικός τύπος και εξανάγκασαν 
τη διοίκηση να υπαναχωρήσει και να μην περάσουν 
τα σχέδια τους.

 Σύμφωνα με πληροφορίες μας, τα ίδια ετοιμάζο-
νται να κάνουν και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, 
στις Σέρρες, στην Κρήτη, στην Καλαμάτα και σε 
άλλες πόλεις της χώρας.

 Καλούμε τους εργαζόμενους όλους μαζί να 
αντιδράσουν, να περιφρουρήσουμε τη δουλειά μας 
και τις θέσεις εργασίας μας και να διεκδικήσουμε 
σταθερή εργασία και σταθερούς μισθούς για όλους 
τους εργαζόμενους παλιούς και νέους.

 Όσοι συνάδελφοι αντιληφτούν τέτοιες κινήσεις 
συνταξιούχων στην πόλη τους, να τηλεφωνήσουν 
και να ενημερώσουν το σωματείο και εμάς.

Βγάζουν στο σφυρί και τα ακίνητα!
 Το ξεπούλημα των θυγατρικών του ΟΤΕ στα 

Βαλκάνια, ακολουθεί η «αξιοποίηση» της τεράστι-
ας περιουσίας του οργανισμού, αρχίζοντας με την 
εκποίηση 4 κτιρίων της Αθήνας. 

Το κτίριο της οδού Σταδίου 15, το κτίριο της 
Καλλιθέας στην οδό Δαβάκη, τις παλιές αποθήκες 
του ΟΤΕ στην Πέτρου Ράλλη, και το κτίριο της Ν. 
Κηφισιάς στην οδό Αγραύλης όπου στεγαζόταν το 
εργοστάσιο του χρυσού οδηγού.

 Το θέμα το φέραμε στο τελευταίο Δ.Σ της ΟΜΕ-Ο-
ΤΕ προτείνοντας να βγάλουμε ανακοίνωση γι’ αυτά 
τα ξεπουλήματα αλλά οι εργατοπατέρες μας σφύρι-
ζαν και συνεχίζουν να σφυρίζουν αδιάφορα. 


